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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad.
Zitting van 21 december 2010

Stefaan DEVOS, voorzitter – burgemeester,
Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,
schepenen,
De heren A. Alles, P. Francen, dr. J. Debacker, P. Vandijck, C. Bouvin, mevr M.
Geens-Lemmens, B. Depré-Geysenbergs, Mevr. R. Veulemans, de heren J. Cardoen, A.
Eyletten, dr. Ludo De Roo, M. Coomans, mevrouwen M. Courant en J. Vanlaer,
raadsleden;
mevr Annita Vandenbroeck, OCMW voorzitter – schepen, z/s
en J. Van Brusselt, secretaris

Reglement Subsidiëring van projecten ontwikkelingssamenwerking
De gemeenteraad,
Gelet op de artikelen van het nieuwe gemeentedecreet;
Gelet op het decreet betreffende het beleid inzake convenants gemeentelijke
ontwikkelingssamenwerking van 2 april 2004;
Gelet op de convenant gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 2011 – 2013 met het
strategisch plan 2011-2013 en het operationeel plan 2011, goedgekeurd in de gemeenteraad
van 28 september 2010;
Overwegende dat de nodige budgetten voorzien zijn in de begroting 2011:
Gelet op de besprekingen in de GROSK van 30 november 2010;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het College:
besluit:
Artikel 1: het subsidiereglement voor de ontwikkelingssamenwerking goed te keuren;
Artikel 2: het subsidiereglement zal lopen over de jaren 2011 - 2013;
Artikel 3: Het reglement zal na goedkeuring voor 31 december 2010 verstuurd worden naar het
Agentschap Binnenlands Bestuur, Leuven.
Artikel 1 - algemeen
Jaarlijks wordt in de begroting van de gemeente een budget voorzien, bestemd voor
subsidiëring van projecten voor ontwikkelingssamenwerking ingediend bij de Noord-Zuid -dienst
en goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen na advies van de GROSK.
Van het budget voorzien voor subsidies voor ontwikkelingssamenwerking zal jaarlijks minimum
60% naar Zuidwerking gaan en het overige budget naar Noordwerking. Projecten die in
aanmerking komen voor subsidiëring onder het luik “Noordwerking”, zijn projecten die
openstaan voor heel de gemeente en kaderen in de millenniumdoelstellingen. Ze zijn er op
gericht om de Kortenaakse bevolking te sensibiliseren rond Noord-Zuid- thema’s. Projecten die
in aanmerking komen voor subsidiëring onder het luik “Zuidwerking”, zijn duurzame projecten.
Dit wil zeggen dat ze vertrekken van een reële nood en een toekomstgerichte aanpak hebben,
die bijdraagt tot de ontwikkeling van een regio of groep, met respect voor de mensen, de
natuurlijke eigendommen en het leefmilieu en zonder beslag te leggen op het leven van de
komende generaties.
Artikel 2 – criteria om in aanmerking te komen voor subsidiëring
2.1. NOORDWERKING:
- Verenigingen die een zetel of domicilie hebben in Kortenaken en die werken rond
sensibilisatie of educatie over de Derde Wereld, multiculturaliteit of
ontwikkelingssamenwerking, kunnen een aanvraag indienen voor projecten en/of

werkingskosten. De aanvraag moet gemotiveerd zijn en een budgetraming bevatten, waarin
duidelijk wordt gemaakt voor welk onderdeel subsidie wordt gevraagd.
- Uitzonderlijke acties met een grote impact en/of een grote ontwikkelingsrelevantie die niet
behoren tot de normale jaaractiviteiten van de vereniging of organisatie in kwestie komen
eveneens in aanmerking voor subsidiëring.
2.2. ZUIDWERKING:
- Jongeren onder de 26 jaar, studerend of werkzoekend, kunnen een aanmoedigingstoelage
bekomen bij deelname aan een inleefreis. Deze toelage wordt beperkt tot maximum 200 euro.
De inleefreis dient georganiseerd te zijn door een erkende NGO. Inschrijvingsbewijs is vereist.
Jongeren kunnen slechts éénmaal een beroep doen op een dergelijke toelage.
- Kortenaakse solidariteitsgroepen en ontwikkelingshelpers, al dan niet begeleid door een
erkende NGO, kunnen een premie aanvragen om in het Zuiden hun werking uit te voeren. Het
sterkste dossier wordt ondersteund. De toelage kan nooit meer zijn dan het bedrag dat de
betrokken groep aantoont zelf voor het project te hebben verworven in het werkjaar waarop
de aanvraag betrekking heeft. Het vastgelegde bedrag kan niet worden verhoogd. Eenzelfde
project kan geen 2 jaar na elkaar gesubsidieerd worden.
Artikel 3 - aanvraagprocedure
- Een aanvraagdossier dient steeds te worden ingediend bij de Noord-Zuid- dienst van de
gemeente Kortenaken voor 30 januari.
- Via een standaardformulier worden de volgende gegevens verstrekt: identiteit van de
aanvrager/ vereniging; omschrijving van het project; doelgroep, plaats; eigen middelen en
gevraagde middelen en de te bereiken resultaten.
- Elke aanvrager kan maar één project per jaar indienen. Voor de Zuidwerking wordt er geen 2
jaar na elkaar eenzelfde project van eenzelfde aanvrager gesubsidiëerd om nieuwe projecten
een kans te geven. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt als er geen andere aanvragen
zijn.
- Alle aanvragen dienen te beantwoorden aan de doelstellingen van de GROSK en het bestuur.
De subsidies worden toegekend door het College van Burgemeester en Schepenen, na advies
van de GROSK.
Artikel 4 – verantwoording en verslag
- Ten laatste 2 maanden na de afronding van het project of ten laatste 1 december ( om de
uitbetaling nog in datzelfde jaar te kunnen doen) bezorgt de persoon of vereniging een
schriftelijk verslag over de evolutie van het project. Vooraleer een nieuwe aanvraag kan
worden ingediend dient de verslaggeving in orde te zijn.
- Daarnaast zal er ook een financieel verslag worden overgemaakt waarin de inkomsten en
uitgeven vermeld staan met aanduiding van het gesubsidieerde deel.
- Bij gebrek aan voldoende rechtvaardiging door de aanvrager van het gebruik van de subsidie
kan het geld proportioneel worden verminderd of zelfs niet worden uitbetaald. Het geld wordt
steeds na het project gestort en na het overmaken van de financiële verslagen.
Artikel 5 – Toelageregeling
- De nieuwe toelageregeling is goedgekeurd voor een periode van 3 jaar, werkjaren 2011 –
2013.
Artikel 6 – afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands
Bestuur, Diestsepoort 6 b 1, 3000 Leuven.

Zonder bemerkingen
Goedgekeurd met algemeenheid van stemmen (19/19);
hebben gestemd: Devos, Vander Velpen, Vandewijngaerden, Bils, Sterkendries,
Cardoen, Veulemans, Coomans, Geens-Lemmens, Eyletten, De Roo;
Depre-Geysenbergs, Debacker, Francen, Vandijck, Bouvin, Alles, Vanlaer, Courant
Voor eensluidend uittreksel,
Kortenaken, 29 december 2010
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